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De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.  

Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.  

Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid. 

 

Belangrijke data 
2-10-2019   NJPV taal dag 

7/8-11-2019  Conferentie 

 

Nieuwsbrief juni 2019 
Melding nieuwe directeuren      blz.1 

Conferentie 2019        blz.1-2 

NJPV Taaldag        blz.2-3 

NJPV onderzoek       blz.3-4 

Algemene informatie            blz.5 

 

Melding nieuwe directeuren 
Er worden nog bijna wekelijks bezoeken gebracht aan “nieuwe” jenaplandirecteuren. De  
bezoeken geven een goed beeld van de actuele situatie van de scholen. Na de 
zomervakantie wordt een nieuwe groep directeuren aangeschreven. 
Aanmelden van nieuwe directeuren loopt via administratie@njpv.nl 
 

Conferentie 2019  
Het is weer zover. 
De inschrijving voor de NJPV conferentie 2019 is geopend. 
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Een conferentie met een stevig workshopprogramma. Op donderdag drie rondes en op 
vrijdag 2. 
De workshops zijn grotendeels gekoppeld aan het boek Jenaplan school waar je leert 
samenleven. Zie het groene deel vanaf blz. 94. 
Dit keer veel aandacht voor het werken met het jonge kind. Het nieuwe jenaplanboek   
“Jenaplan en het Jonge Kind” wordt tijdens de conferentie gepresenteerd. Daarnaast is        
er ook een speciale workshop “Jenaplan Voortgezet Onderwijs. 
Inschrijven met korting kan tot 1 juli 2019. Bezoek voor programma en 
inschrijvingsformulier: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie 

  
NJPV taaldag 
Op 2 oktober vindt de uitgestelde NJPV taal dag plaats.  
De praktijk van het taalonderwijs in jenaplanscholen kent grofweg twee gezichten. 

Scholen die werken met een taalmethode en scholen die werken met de methodiek van de 

Dikke Dat (voorheen Dat’ s andere Taal). De laatste methodiek sluit aan op jenaplanaspecten 

als levensecht, functioneel werken, stamgroepwerk (voorheen wereldoriëntatie) en de 

creativiteit van kinderen. 

Op woensdag 2 oktober zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land waar school breed 

gewerkt wordt met “De Dikke Dat”. In de ochtend worden de stamgroepen bezocht. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

8.30 - 12.00 uur Groepsbezoek (drie jarige stamgroepen): ob-mb-bb 
12.30 -13.30 uur Lunch 
13.30 - 14.00 uur Taalmarkt  
14.00 - 14.30 uur Lezing: Janny Bolink  
14.30 - 15.45 uur Workshops rond taalvernieuwing in jenaplanscholen  
14.45 - 16.00 uur Taalviering 
 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie
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De volgende workshops worden aangeboden:                                                                                
Marjan Kok:   druktechnieken                                                                                                         

Lisa Leuters:   woordenschat                                                                                                                     

Ton van Leeuwen: boekpresentatie                                                                                                 

Rowena Verhaaf: werken met vrije tekst                                                                                         

Hester Pannekoek: teksten met kleuters ( vrije tekst en thema formulieren e.d.)                      

Marian Dekker:  schoolbibliotheek 

Voor de studiedag is plaats voor 56 deelnemers. Er zijn 7 stamgroepen met ieder maximaal  

8 personen als gast. Bij inschrijving kies je voor ‘n stamgroep waar je de hele ochtend 

verblijft. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Snel opgeven wordt aanbevolen. 

Opgave: via de link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag 

 

NJPV landelijk onderzoek 

Beste Jenaplanner, 
Wij willen je vragen dit bericht te verspreiden onder  alle stamgroepleiders. Het onderzoek 
zal aan waarde winnen, wanneer zo veel mogelijk stamgroepleiders meedoen.  
 
DOE JE MEE? 

Oproep regionale bijeenkomsten NJPV onderzoek. 

Een groep jenaplanners (stamgroepleiders, opleiders, directeuren) is onlangs gestart met de 

voorbereidingen van een groot onderzoek onder stamgroepleiders. Ze zijn wat van plan.   

Het onderzoek loopt tot en met 2022 en wordt afgesloten met een publicatie. 

Een bijzonder onderzoek Het wordt voor een belangrijk deel gevormd door praktijkverhalen 

van stamgroepleiders. We zijn heel nieuwsgierig naar de manier waarop stamgroepleiders 

kinderen stimuleren om met eigen ideeën, plannen te komen en deze om te zetten in 

daden. Voor de onderzoeksgroep is dat een belangrijk aspect van het zelfverantwoordelijk 

denken en handelen van kinderen. Een dergelijk onderzoek noemen we narratief 

onderzoek. 

Anders gezegd hoe bevorderen stamgroepleiders de ondernemende houding van kinderen 

(jenaplanessentie) 

 Voor het onderzoek worden twee soorten groepen benut: 

1. Regionale groepen, die via een open inschrijving worden gevormd. 
2. Bestaande groepen, waarmee de onderzoeksgroepsleden een werkrelatie hebben. Te 

denken valt aan: opleidingsgroep-studentengroep, schoolteam. 
 Voor de regionale groepen doen we een beroep op jou. 

Vind je het leuk om een middag (2-3 uur) met andere stamgroepleiders in de regio bijeen te 

komen en in gesprek te gaan over het onderzoeksthema? 

De gesprekken worden opgenomen, uitgewerkt en geanalyseerd met de bedoeling  

informatie te vergaren voor de publicatie.  

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag
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Op basis van de conclusies van de analyseronde en een literatuurstudie wordt een begin 

gemaakt van de publicatie voor stamgroepleiders. 

Een publicatie die hopelijk veel praktische verhalen gaat bevatten waarmee de eigen 

stamgroeppraktijk verrijkt wordt. 

 We willen je vragen je aan te melden via de mail. Onderaan tref je de gegevens aan die we 

graag van je willen weten. Opgave graag voor 1 juli 2019. Mail sturen 

naar  administratie@njpv.nl 

 Na de zomervakantie worden de groepen geformeerd. 

 In de periode september 2019 tot en met maart 2020 worden groepsbijeenkomsten 

gepland, waarbij het narratief onderzoek zal plaatsvinden. Leden van de onderzoeksgroep 

zullen in tweetallen de groepsgesprekken voeren van het onderzoek. 

 De onderzoeksgroep werkt onder auspiciën van het lectoraat vernieuwingsonderwijs 

(Saxion Deventer-Rotterdam). Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins begeleidt de groep. 

 Via Mensenkinderen, de nieuwsbrief, de website en de sociale media zal de voortgang van 

het onderzoek gedeeld worden. 

 Met vriendelijke groeten, 

Hilde Venema, Daphne Bouwman, Manon Zomer, Gert Loman, Gertine Vorstelman,  

Edith Kipping, Eva vd Berg, Irene Eysink Smeets, Marjon Clarijs en Jaap Meijer. 

Opgaveformulier (kopieren en in de mail plaatsen) 

 Naam: 

 School: 

 Provincie: 

 Werkt in stamgroep: ob-mb-bb 

 Wil meedoen met de gespreksronde 

 Wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek: ja/nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administratie@njpv.nl
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Algemene informatie NJPV 

Kantoor NJPV  
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster 
(financiële administratie en Mensenkinderen).  
Bereikbaarheid  
Het administratief personeel is telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag van 10.30 
tot 14.00 uur en dinsdag en woensdag van 9.00 tot 14.00 uur.  
Studieruimte/bibliotheek  
Op het kantoor beschikt de NJPV over een studieruimte en bibliotheek. Deze ruimte wordt 
tevens benut als vergaderruimte. Als je gebruik wilt maken van deze locatie, neem dan 
contact op met het secretariaat T 0578-571868.  
Beheerder Helmy Hehenkamp van de Suus Freudenthal Bibliotheek werkt aan de opbouw 
van de bibliotheek en het archief. (06-2408404 helmyh@live.nl )   
 
Adres- en contactgegevens  
Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen. Telefoon: 0575-571868 
administratie@njpv.nl  /  financiele-administratie@njpv.nl    
www.jenaplan.nl   
Parkeren kan onbeperkt op de Vispoort/Houtwal, Roodsplein, IJsselkade/west,  
Isendoornstraat en de Molengracht/west.  Het tarief is €1,30 per uur, dagtarief €7,80. Het 
goedkoopst is het parkeerterrein op de Houtwal, achter het politiebureau: €0,50 per uur, 
dagtarief €2,00. 
Dagelijks bestuur NJPV  
Voorzitter: Erik Peperkamp  06-22170452 voorzitter@njpv.nl   
Penningmeester: Astrid Kaan-Keijzer   
Secretaris: Gertine Vorstelman  06-83905164 secretaris@njpv.nl   
Directeur NJPV: Jaap Meijer  06-23777883 directeur@njpv.nl   
 
 

  Kantoor NJPV Zutphen 
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